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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 24/2014. 
Caràcter: Ordinari. 
Data: 14 de juliol de 2014. 
Horari: de 9.15 a 9.30 hores. 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local. 
 
Assistents: 
Sr. Juan Parralejo Aragoneses alcalde 
Sra. Rosa María Martín Arjona 1a tinenta d’alcalde 
Sr.  Xavier Peñarando Morea 2n tinent d’alcalde 
Sr.  Joan Fandos de Miguel   3r tinent d’alcalde 
Sr. Fernando Tornel Lloreda 4t tinent d’alcalde 
i Sra. Inmaculada Viera Hernández  5a tinenta d’alcalde  
  
Sr. Carles Casellas Ayén secretari accidental 
Sra. Neus Comas Pinto  interventora accidental   
 
Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 
 
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 
 
1. Aprovació acta sessió anterior. 
2. Rectificació acord JGL 160614. 
3. Despatx d’ofici. 
4. Altes, baixes i reclamacions d’exaccions municipals. 
5. Fraccionaments i ajornaments d’exaccions municipals. 
6. Aprovació padrons fiscals 2014. 
7. Servei municipal d’abastament d’aigües. 
8. Aprovació minuta de Conveni de col·laboració amb el Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, 
per a la cessió d’un equip portàtil de mesura de nivell de camp electromagnètic, en 
el marc de la política de la Governança Radioelèctrica.  

9. Compareixença en recurs contenciós administratius –procediment recurs ordinari 
núm. 187/2014A– 

10. Devolució fiança per neteja de terrenys. 
11. Certificació d’obres. 
12. Sol·licitud de Venalovic, SL, de devolució taxa i impost llicència urbanística 

d’obres als carrers Maragall, 29 i Sant Enric, 6. Exp. OM06-050-X900.  
 

- - - - 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 23/2014, corresponent al dia 7 de juliol. 
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Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
2. RECTIFICACIÓ ACORD JGL 160614. 
Per la Junta de Govern Local de data 16 de juny de 2014, segons acord núm. 16, es va 
aprovar la pròrroga de l’ocupació de la via pública amb la instal·lació de quiosc-xurreria 
a l’avinguda Maria Torras.    
 
S’ha detectat un error material en l’acord esmentat anteriorment consistent en l’import 
real de la taxa per a l’ocupació de la via pública.  
 
En compliment del que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
i d’acord amb l’informe emès  pel cap coordinador, el TAG de Serveis Territorials i 
l’enginyera municipal, amb el vistiplau del  regidor delegat de  Serveis Municipals, 
prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda: 
 
Únic. Corregir l’error material existent en l’apartat primer de la part dispositiva de 
l’acord 16 de la Junta, de 16 de juny de 2014, referit a l’import de l’ocupació de la via 
pública, quedant redactat:   
 
“Primer. Autoritzar al Sr. Juan José Núñez Martín a la pròrroga de l’ocupació de la via 
pública amb 18m2 per a la instal·lació del quiosc-xurreria amb emplaçament a 
l’avinguda Maria Torras cantonada carrer Puigmal, del 26 de febrer al 31 de desembre 
de 2014, havent de respectar en tot moment els requisits establerts en l’informe de 
l’enginyer municipal que consta transcrit a la part expositiva de la present resolució, les 
ordenances municipals i les instruccions que assenyali la Policia Local 
 
Expedient X-14-382.-Sr. Juan José Núñez Martín.  
Taxa per llicències i autoritzacions subjectes a la taxa de llicència d’obertura.....81,00€ 
Taxa per a l’ocupació de la via pública............................................................ 2.052,38€ 
Import total pendent d’ingrés .......................................................................2.133,38€”. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
3. DESPATX D’OFICI. 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
 
4. ALTES, BAIXES I RECLAMACIONS D’EXACCIONS MUNICIP ALS. 
Vistos els recursos presentats contra les exaccions municipals que s’indiquen a 
continuació i els informes emesos en cada cas per la interventora accidental, amb el 
vistiplau de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda: 
 
• Mercat municipal: 
 
4.1. Exp. 14-7055. Estimar la sol·licitud presentada per la senyora Noelia Rosillo 
Morcuende i tornar la quantitat de 420,97€, referent al rebut corresponent a la taxa del 
mercat municipal corresponent, al mes de setembre de 2013, donat que amb data 24 
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d’octubre de 2013, l’Ajuntament en Ple va adoptar l’acord de baixa amb data d’efectes 
1 d’agost de 2013. 
 
• SAD municipal:  
 
4.2. Vist l’informe emès per la cap del Departament de Serveis Socials de data 26 de 
juny de 2014, en el que s’informa que s’ha comès una errada en l’ordre de cobrament 
del servei d’ajut domiciliari d’una sèrie de rebuts corresponent al servei d’atenció 
domiciliària dels anys 2013 i 2014, donar de baixa els rebuts següents: 
Rebut Nom interessat/da Import 
2164337 Manuel Ángel Torrejón Ávila 117€ 
2193986 Matías Soto Buendía 128,70€ 
2194876 Matías Soto Buendía 11,70€ 
2191306 Emilia Entrena Gálvez 2,75€ 
2195844 Isabel María Morón Ruiz 5€ 
2192590 Luis Sánchez Pérez 93,35€ 
2194010 Antonio Sánchez Fernández 5€ 
2192600 Fermina Pilar Tomas Pérez 5€ 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
5. FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS D’EXACCIONS MUNICIP ALS. 
Vistes la instàncies presentades, i els informes emesos en cada cas per la interventora 
accidental, amb el vistiplau de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda: 
 
Únic. Aprovar o desestimar els fraccionaments de pagament de la taxa d’activitats 
següents: 
 
5.1. Exp. 14-4326. Vista la sol·licitud presentada per la senyora Joana García Rubio, en 
la que demana fraccionament de pagament de l’autoliquidació núm. 2196212, per 
import 2.145,96€, corresponent a una taxa d’activitats al Centre de Suport Familiar al 
carrer del Sol, 52 local A, es desestima la petició formulada per la senyora García i 
donar de baixa l’autoliquidació núm. 2196212, donat que existia una errada material als 
metres quadrats i aprovar la liquidació núm. 2198554, per import de 2.119,10€, a nom 
de la senyora Joana García Rubio, amb la rectificació de metres aplicada, de la qual 
podrà demanar el fraccionament corresponent una vegada rebuda. 
 
5.2. Exp. 14-01262. Acceptar la sol·licitud presentada per Balog Erzsebet i autoritzar el 
fraccionament de la liquidació d’activitats núm. 2198556, per import de 570,51€, que 
s’aprova en aquesta data; en dotze pagaments mensuals, onze de 48€ i un de 42,51€, 
amb data de primer venciment el 20 d’agost de 2014 i darrer el 20 de juliol de 2015.  
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del 5 per cent, resultant una 
quantitat a pagar de 13,13€, a liquidar en el termini que s’estableix a la liquidació que 
s'adjunta, i restarà condicionat a la domiciliació bancària en el núm. de compte de 
l’Ajuntament que figura al peu de l’escrit, perquè, abans del dia 20 de cada mes, hi sigui 
ingressat el pagament corresponent.  
 
5.3. Exp. 14-04327. Acceptar la sol·licitud presentada per la senyora Mercè Perello 
Serrano i autoritzar el fraccionament de la liquidació d’activitats núm. 2198557, per 
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import de 2.620,87€, que s’aprova en aquesta data; en nou pagaments mensuals, vuit de 
292€ i un de 284,87€, amb data de primer venciment el 20 d’agost de 2014 i darrer el 20 
d’abril de 2015.  
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del 5 per cent, resultant una 
quantitat a pagar de 46,34€, a liquidar en el termini que s’estableix a la liquidació que 
s'adjunta, i restarà condicionat a la domiciliació bancària en el núm. de compte de 
l’Ajuntament que figura al peu de l’escrit, perquè, abans del dia 20 de cada mes, hi sigui 
ingressat el pagament corresponent.  
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
6. APROVACIÓ PADRONS FISCALS 2014. 
Examinats els següents padrons fiscals  que es presenten per a la seva aprovació, es 
comprova que tots ells han estat elaborats d’acord amb les tarifes que consten a les 
Ordenances fiscals vigents per a l’exercici 2013. D’acord amb l’informe emès per la 
interventora accidental, amb el vistiplau de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar els padrons fiscals que es relacionen a continuació junt amb les 
liquidacions que porten incorporades segons document annex que consta a l’expedient: 
 
1. Taxa entrada de vehicles i reserva d’aparcaments:      355.233,66€ 
2. Taxa recollida d’escombraries Mercat municipal:               3.340,00€ 
3. Taxa ocupació terrenys – horts:                  4.870,00€ 
4. Taxa ocupació via publica amb contenidors zona industrial:             1.657,10€ 
5. Taxa per l’ocupació de la via pública pels usuaris dels caixers 
    automàtics o permanents d’entitats financeres:                      1.050,00€ 
 
Segon. Fixar el període de cobrament en via voluntària del 16 de setembre al 17 de 
novembre, ambdós inclosos, el qual es farà per l’apartat 1, a les oficines bancàries o 
d’estalvis que figurin en la notificació dels rebuts de 9 a 14 hores, i pels apartats 2, 3, 4 i 
5, els rebuts es carregaran al compte de domiciliació bancària el dia 3 de novembre. 
Acabat aquest termini s’iniciarà el procediment de constrenyiment aplicant interessos de 
demora i en el seu cas costes  de procediment.   
 
Tercer.  Exposar al públic l'expedient instruït durant el termini d'un mes, d'acord amb el 
que estableix l'Ordenança fiscal general de l'Ajuntament a comptar a partir del dia 
següent al de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, per tal que els interessats puguin consultar-lo a les dependències del 
Departament de Rendes, situat al carrer Balmes núm. 2 de Ripollet, en horari d'atenció 
al públic, des de les 9 h a les 13 h, de dilluns a divendres, i, si així els hi convé, puguin 
formular dintre del mateix termini, les reclamacions, objeccions i observacions que 
considerin pertinents.  
Conforme amb el que preveuen el articles 102.3, 109 i 7.1.e) de la Llei 58/2003 de 17 
de desembre, general tributària, 60 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
l'exposició del Padró produeix els efectes de notificació de la quota a cadascun dels 
contribuents que figuren en l'esmentada relació. Al mateix temps, conforme a les 
previsions de l'article 14.2 del Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), contra aquesta 
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resolució, es podrà interposar recurs de reposició previ al contenciós davant 
l'Ajuntament en el termini d'un mes a partir del dia següent a la finalització del període 
d'exposició. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense 
que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de 
l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els Jutjats de la 
Província de Barcelona. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, es 
podrà interposar recurs contenci ós administratiu davant els mateixos Jutjats en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
corresponent. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es 
consideri convenient. Tanmateix, podran formular, si escau, qualsevol altre recurs que 
considerin convenient i que legalment correspongui.  
La presentació de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateixa, l'acció 
administrativa perquè l'acte administratiu notificat sigui efectiu, llevat que així ho 
acordi l'òrgan administratiu competent, prèvia sol·licitud de l'interessat dintre dels 
terminis per presentar-los, a la que haurà d'adjuntar garantia que cobreixi la totalitat del 
deute tributari impugnat, més l'interès de demora originat per la suspensió fins a la 
resolució del recurs formulat, conforme al que preveu l'article 14.2.i) TRLR. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
7. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGÜES. 
Exp. 14-6802. De conformitat amb l’escrit presentat per Sorea, adjudicatària del Servei 
municipal d’abastament d’aigües, i l’informe emès per la interventora accidental, amb el 
vistiplau de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el càrrec de subministrament d’aigua potable corresponent al mes de 
maig  de 2014, per import de 34.304,65€ 
 
Segon. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre 
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona. 
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimeu adient. 
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de 
l’acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
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8. APROVACIÓ MINUTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB  EL 
CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA  CESSIÓ 
D’UN EQUIP PORTÀTIL DE MESURA DE NIVELL DE CAMP 
ELECTROMAGNÈTIC, EN EL MARC DE LA POLÍTICA DE LA 
GOVERNANÇA RADIOELÈCTRICA.  
Antecedents de fet 
 
En el Registre Municipal de l’Ajuntament han tingut entrada en data 15 de gener de 
2014, amb número 397, l’oferiment per part del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació (CTTI) de signar un Conveni de cessió d’equips de 
mesura de camps electromagnètics.  
 
En el marc del projecte Sistema de Monitorització de Radiofreqüència (SMRF), en data 
28 de maig de 2008, es va instal·lar un equip de monitoratge fix, essent una experiència 
satisfactòria pel municipi. 
 
En atenció a l’exposició dels fets, i a la vista de l’informe de Serveis Municipals de 25 
de juny de 2014, pel que dóna compte de la necessitat i idoneïtat de signar aquest 
conveni en els termes descrits. 
 
De conformitat amb allò previst a l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les 
administracions podran celebrar convenis de col·laboració tant amb persones de dret 
públic com de dret privat, per satisfer el interès públic com és el supòsit previst en 
l’adopció d’aquest acord.  
 
Atès que, segons determina l’epígraf 8 a) del punt primer de la part dispositiva de la 
Resolució d’Alcaldia 635/2011, d’11 de juny, de delegació de competències,  és 
competència de la Junta de Govern Local  la subscripció de convenis de col·laboració 
amb entitats i particulars, segons preveu. 
 
Als efectes de la formalització de la minuta que s’adjunta,  és procedent  que la Junta de 
Govern Local faculti l’Alcalde per la signatura de l’ esmentat conveni i de quants altres 
documents se’n puguin derivar, restant condicionada l’efectivitat del present acord a la 
seva formalització, en exercici de la potestat establerta en  l’article 57.2 de la LRJPAC. 
 
Vistos els preceptes esmentats, altres de general i procedent aplicació, els informes 
tècnics i jurídics emesos,  en exercici de la competència delegada establerta  en  l’article 
21.1. lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració amb el CTTI i l’Ajuntament 
en el que consten les estipulacions que han de regir la present cessió d’equip de mesura, 
fins el 31 de desembre de 2014, i  d’acord amb el tenor literal següent:  
  

<<CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE DE 
TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE RIPOLLET  PER 
A LA CESSIÓ D’UN EQUIP PORTÀTIL DE MESURA DEL NIVELL DE 
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CAMP ELECTROMAGNÈTIC, EN EL MARC DE LA POLÍTICA DE LA 
GOVERNANÇA RADIOELÈCTRICA   
 
L’Hospitalet de Llobregat,  
 
REUNITS 
 
D’una banda, el  Sr. Jordi Escalé i Castelló, director gerent del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya 
(en endavant, el CTTI), en  nom i representació d’aquesta entitat, nomenat en 
sessió del 30 de març de 2011 del Consell d’Administració del CTTI, amb efectes 
26 d’abril de 2011, en virtut de les facultats que li confereix l’article 12.2 dels 
seus Estatuts, aprovats pel Decret 26/1999, de 9 de febrer. 
 
D’altra banda, el Sr. Juan Maria Parralejo Aragoneses, en qualitat d'alcalde de 
l'Excm. Ajuntament de Ripollet (en endavant, l'Ajuntament), que actua en nom i 
representació d’aquest. 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per obligar-se, 
en especial per a aquest acte, i 
 
MANIFESTEN 

 
I. Que el CTTI és l’ens responsable de la planificació tècnica i de 

l’establiment de les directrius de gestió i d’explotació dels serveis i dels 
sistemes de telecomunicacions que corresponen a la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb les disposicions contingudes a la Llei 15/1993, de 
28 de desembre, de creació del CTTI. 

 
II.  El 16 de juny de 2005 la Generalitat de Catalunya, el CTTI i el Consorci 

Localret van signar un conveni de col·laboració per a la implantació d’una 
xarxa (en endavant, projecte SMRF) d’equips de monitoratge per mesurar 
els nivells de camp electromagnètic (en endavant, equips de monitoratge) 
provinent de les estacions base de telefonia mòbil. En data 10 de març de 
2009, les parts van subscriure un nou conveni per donar continuïtat al 
projecte SMRF. 

 
III.  En el marc del projecte SMRF, al municipi de Ripollet es va instal·lar 1 

equip de monitoratge. 
 

IV. L’any 2009, la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació (abans Secretaria de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació) del Departament d’Empresa i Ocupació, i la Direcció General 
de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, van 
dissenyar la política de la Governança Radioelèctrica. 

 
V. La política de la Governança Radioelèctrica té com a principal objectiu 

coordinar les polítiques en matèria de comunicacions electròniques i de 
medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per tal de millorar l’accés de 
la ciutadania a les xarxes de comunicacions sense fils i les seves activitats 
socioeconòmiques, fomentant un desplegament d’aquestes xarxes que sigui 
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suficient, ordenat, sostenible i respectuós amb les persones i amb el medi 
ambient i procurar així que la ciutadania obtingui el màxim benefici de la 
societat de la informació.  

 
VI. La política de la Governança Radioelèctrica s’estructura al voltant de cinc 

eixos d’actuació: impuls, regulació, planificació, control i informació. El 
projecte SMRF està inclòs dintre de la política de la Governança 
Radioelèctrica com una de les principals accions de control. 

 
VII. El 25 d’agost de 2010 el CTTI i la Comissió Europea van signar un acord 

de subvenció pel projecte LIFE09 ENV/ES/000505 “Radioelectric 
governance: environment and electronic communication policies for 
Deployment of radiocom infrastructures” (en endavant, el projecte LIFE09 
ENV/ES/000505), com a eix principal de la política de la Governança 
Radioelèctrica. 

 
VIII.  El projecte LIFE09 ENV/ES/000505 inclou, entre d’altres aspectes, 

l’adquisició, per part del CTTI, de cinquanta (50) equips portàtils de 
mesura del nivell de camp electromagnètic (en endavant, equip portàtil) i la 
seva cessió a una sèrie de municipis o comarques de Catalunya, per tal que 
aquests puguin realitzar mesures puntuals del nivell de camp 
electromagnètic en el seu àmbit territorial. Aquest projecte està inclòs 
dintre de la política de la Governança Radioelèctrica com una de les 
principals accions de control. Ripollet és un dels municipis als  quals se 
cedirà un equip portàtil. 

 
IX. És voluntat de les parts ampliar el marc de col·laboració dins de la política 

de la Governança Radioelèctrica entre l'Ajuntament de Ripollet i el CTTI, 
per a la cessió d’aquest últim a l'Ajuntament d’un equip portàtil per 
realitzar mesures puntuals del nivell de camp electromagnètic a de 
l'Ajuntament. 

 
Per tot això, les parts acorden formalitzar aquest Conveni, amb subjecció a les 
següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte. 
Aquest Conveni té per objecte regular la col·laboració entre l'Ajuntament de 
Ripollet i el CTTI, per a la cessió d’aquest últim a l’Ajuntament d’un equip 
portàtil de mesura del nivell de camp electromagnètic.  
 
Segona. Obligacions del CTTI. 
2.1 El CTTI cedeix a l'Ajuntament de Ripollet un equip portàtil de mesura del 

nivell de camp electromagnètic, format pels elements següents:  
•••• Equip portàtil de mesura model SMP de la marca Wavecontrol. 
•••• Sonda de camp electromagnètic model WPF8 de la marca Wavecontrol. 
•••• Adaptador AC/DC. 
•••• Cable USB de connexió a PC. 
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•••• Llapis de memòria USB amb el programari de descàrrega de les mesures 
realitzades amb l'equip portàtil i el manual de funcionament de l’equip 
portàtil. 

•••• Maleta rígida de transport. 
•••• Trípode de fusta. 

L’equip portàtil i tots els seus elements cedits a Ripollet es detallaran en un 
formulari com el model que s’adjunta a l’annex I, i l’entrega de tot aquest 
material es realitzarà “in situ” a les instal·lacions de l’Ajuntament o a les del 
CTTI, segons el que acordin les parts. 
 
2.2. El CTTI assumeix els costos de manteniment i calibratge de l’equip portàtil. 
 
2.3. El mateix dia de l’entrega del material indicat al punt 2.1; el CTTI impartirà 

la formació necessària a la persona designada per l’Ajuntament (en 
endavant, el tècnic) per tal de realitzar les mesures del nivell de camp 
electromagnètic amb l’equip portàtil de forma correcta, així com del procés 
de la descàrrega de les mesures a un ordinador i de la posterior creació 
d’expedients. 

2.4. El CTTI es compromet a publicar en el lloc web públic de la Governança 
Radioelèctrica (governancaradioelectrica.gencat.cat) els expedients de les 
mesures realitzades amb l’equip portàtil que han estat tramitats pel tècnic de 
l’Ajuntament a través del centre de control del CTTI habilitat per a aquesta 
funció.  

 
Tercera. Obligacions de l’Ajuntament. 
3.1. L’Ajuntament designarà una persona com a responsable del projecte LIFE09 

ENV/ES/000505, que serà l’interlocutor entre l’Ajuntament i el CTTI. 
 

3.2.  L’Ajuntament destinarà una persona de perfil tècnic (el tècnic) que 
realitzarà les mesures del nivell de camp electromagnètic amb l’equip portàtil 
durant el període de vigència de la cessió. Aquesta designació del tècnic serà 
consensuada amb el CTTI. El tècnic serà l'única persona de l'Ajuntament de 
Ripollet que podrà utilitzar l'equip portàtil. 

 
3.3. L’Ajuntament es compromet a enviar al centre de control habilitat pel CTTI 

les mesures del nivell de camp electromagnètic realitzades amb l’equip 
portàtil als llocs sensibles de Ripollet, que estaran detallats en un formulari 
com el model que s’adjunta a l’annex II, formulari que serà consensuat pels 
tècnics del CTTI i pel responsable de l’Ajuntament, signat per aquest últim i 
retornat al CTTI.   

 
3.4. Es consideren llocs sensibles les llars d’infants, els centres d’educació 

d’infantil i de primària, els centres d’ensenyament obligatori, els centres de 
salut, els hospitals, els parcs públics i les residències o centres geriàtrics. 

 
3.5. L’Ajuntament també es compromet a realitzar mesures del nivell de camp 

electromagnètic amb l'equip portàtil als domicilis dels ciutadans de Ripollet 
que així ho sol·licitin,  en la mesura de la disponibilitat dels  recursos tècnics 
i  sempre i quan no es vegi afectada l’eficàcia del funcionament del serveis 
públics municipals. 
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3.6. L’Ajuntament es fa responsable de retornar l’equip portàtil i els elements 

descrits al punt 2.1. en les mateixes condicions en què els van rebre, fent-se 
càrrec del cost de reparació o substitució dels elements malmesos o avariats 
per un ús no autoritzat o incorrecte d’aquests. 

 
Quarta. Vigència del Conveni. 
Aquest Conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i 
finalitzarà el 31 de desembre de 2014. El Conveni podrà ser prorrogat pel mateix 
període de durada d’aquest, de mutu acord entre les parts i mitjançant la 
signatura d’una addenda, sempre que es manifesti amb anterioritat al termini 
final de la seva vigència.  
 
Cinquena. Causes d’extinció i resolució del Conveni. 
5.1. Aquest Conveni s’extingirà per alguna de les causes següents: 

a) Pel transcurs del termini assenyalat a la clàusula quarta. 
b) Pel mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit. 
c) Per la denúncia d’una de les parts comunicada a l’altra fefaentment amb 

una antelació mínima d’un (1) mes. 
d) Per l’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que 

determinin la seva extinció. 
e) Per la finalització de les necessitats del projecte LIFE09 

ENV/ES/000505. 
 
5.2. Aquest Conveni es podrà resoldre anticipadament per l’incompliment 

manifest de qualsevol de les obligacions pactades per alguna de les parts 
signants. 

 
Sisena. Règim jurídic i resolució de controvèrsies. 
6.1. Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regeix per la Llei 26/2010, 

del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya i per les disposicions generals de dret administratiu. 

 
6.2. Les parts signants es comprometen a resoldre preferentment de forma 

amistosa les divergències derivades de la interpretació, el compliment i 
l’extinció d’aquest Conveni. No obstant això, en cas de desacord, les 
qüestions controvertides derivades de la interpretació, el compliment i 
l’extinció del Conveni seran de coneixement i competència de la jurisdicció 
contenciosa-administrativa.>> 

 
Segon. Facultar l’alcalde de la corporació  tan àmpliament com en dret sigui possible 
per la signatura del conveni de col·laboració  a formalitzar amb l’esmentada entitat, i 
facultar-lo també per a l’execució de quants altres actes i documents se’n puguin 
derivar. 
 
Tercer. Nomenar el senyor Pau Condal, enginyer municipal dels Serveis Territorials 
com a encarregat de realitzar les mesures de nivell de camp amb l’equip portàtil durant 
el període de vigència de la cessió. 
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Quart. Notificar el present acord al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació, conjuntament amb 2 còpies del conveni, la formalització del mateix i 
retornar un exemplar un cop signat. 
  
Cinquè. En exercici de la potestat prevista en l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, l’executivitat del present acord resta condicionada a la formalització de 
l’esmentat conveni de col·laboració. 
 
Sisè. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, els interessats 
en el procediment podran interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició, davant 
el mateix òrgan que adoptà l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació,  recurs que s’haurà  d’entendre desestimat si 
transcorregut un altre mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat la 
resolució. En aquest cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona. 
Amb independència de tot això també es podrà  presentar, directament,  recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que s’estimi adient. Així mateix,   la interposició de recursos, no suspèn 
l’efectivitat de l’acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
9. COMPAREIXENÇA EN RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU S –
PROCEDIMENT RECURS ORDINARI NÚM. 187/2014A–. 
En data 27 de juny d’enguany ha tingut entrada al Registre Municipal amb  núm. 
2014007145 la comunicació presentada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona pel que es dóna compte de la  interposició de  recurs contenciós administratiu 
contra aquest Ajuntament en relació al procediment recurs ordinari núm. 187/2014 A  
presentat pel senyor José Rey Devesa. 
 
D’acord amb el contingut de la notificació emesa pel secretari judicial, el recurs 
contenciós administratiu de referència s’interposa contra desestimació del procediment 
de responsabilitat patrimonial núm. X-11-237, amb motiu dels danys soferts per caiguda 
a la vorera del carrer Jacint Verdaguer, alçada núm. 35, en data 15 de març de 2011, 
segons manifesta, a conseqüència del mal estat de la vorera. 
 
Atès l’escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el qual 
sol·licita a l’Ajuntament la remissió de l’expedient administratiu corresponent a la 
referida reclamació i l’emplaça per a la seva compareixença, vistos els preceptes 
exposats i altres de general i procedent aplicació, en exercici de la competència 
delegada  conferida en la Resolució d’Alcaldia 635/2011, d’11 de juny, s’acorda:  
 
Primer. Restar assabentats de la interposició del recurs interposat contra l’Ajuntament  
davant el  Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona pel senyor José Rey 
Devesa, contra la desestimació presumpta de la reclamació que consta en l’expedient 
administratiu de responsabilitat patrimonial núm. X-11-237. 
 
Segon. Acordar la remissió de l’expedient a l'esmentat Jutjat i la compareixença 
d’aquest Ajuntament, per a la qual cosa es designa com a representants els procuradors i 



                                                                Acta Junta Govern Local núm. 24/2014, de 14 de juliol        12 
 

lletrat, Sr. José Antonio Gil Galindo,  que consten a l’Escriptura de poders atorgada 
davant el notari senyor José Luis Pascual Vega el dia 26 de setembre de 2001 (núm. 
1894), així com els funcionaris lletrats de l’Ajuntament senyors Emiliano Mora Labrada 
i Carles Casellas Ayén, i es faculta expressament cadascun d’ells per a seguir 
l’expedient en tots els seus tràmits i per a interposar, en cas necessari, els recursos que 
estimin convenients. 
 
Tercer. Disposar la notificació d’aquest acord als interessats en l'expedient,  la 
mercantil MAPFRE EMPRESAS, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  i la 
mercantil  AÓN GIL Y CARVAJAL, S.A., emplaçant-los per a que puguin personar-se 
i comparèixer davant el Jutjat. 
 
Quart. Manifestar així mateix al Jutjat, que l’Ajuntament no té coneixement de que 
puguin existir altres recursos contenciosos administratius en els quals puguin concórrer 
supòsits d’acumulació. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
10. DEVOLUCIÓ FIANÇA PER NETEJA DE TERRENYS. 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Angelo Di Lello, en representació del circ 
“Eventos y Espectáculos Alegría S.L.”, amb registre d’entrada núm. 4.843, de data 9 de 
maig d’enguany, en la qual demana la devolució de la fiança de 300,00€ per neteja de 
terrenys ocupats amb l’activitat de l’esmentat circ, al recinte firal, del dia 9 al 11 de 
maig d’enguany, autoritzada per Resolució d’Alcaldia núm. 428/2014 de data 7 de maig 
de 2014. 
 
De conformitat amb l’informe emès per l’agent medioambiental en data 28 de maig 
d’enguany, del qual es desprèn que un cop efectuada la inspecció a la zona, s’ha 
comprovat que l’espai ocupat es troba en perfectes condicions de neteja. 
 
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de caràcter general i procedent aplicació, 
i en exercici de les atribucions que confereix a l’alcalde la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local,  es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
del següent acord:  
 
Primer. Autoritzar la devolució al Sr. Angelo Di Lello, en representació del circ 
“Eventos y Espectáculos Alegría, S.L.”, de la fiança de 300,00€ en concepte de neteja 
de terrenys ocupats amb l’activitat de l’esmentat circ, al recinte firal, del dia 9 al 11 de 
maig d’enguany, prèvia presentació del justificant d’haver efectuat l’ingrés; al núm. de 
compte: 2100-3085-24-2200348449. 
 
Segon. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
administratiu que aprovà la liquidació o adoptà la resolució, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la present notificació; recurs que 
s’entendrà desestimat  si  transcorregut  altre  mes, comptat des del dia de la presentació, 
no ha estat notificada la seva resolució, podent llavors formular recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona, 
durant el termini de sis mesos a partir de la data de desestimació presumpta. També es 
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pot formular directament el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
o qualsevol altre recurs que s’estimi adient. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
11. CERTIFICACIÓ D’OBRES. 
Exp. 14-7207. Vista la proposta emesa pel cap coordinador i el TAG de Serveis 
Territorials, amb el vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme, prèviament 
informada per la interventora accidental, s’acorda: 
 
Primer. Núm. 2, subscrita per l’arquitecte municipal senyor Jordi Fortuny i Aguiló, 
director de les obres, a les que executa l’empresa “MAHECO, S.A.”, de les obres de 
manteniment i actualització de la Biblioteca municipal, per un import de 97.527,48€. 
 
Segon. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa,  podeu 
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre 
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos a comptar  a 
partir de  l’endemà de la  data de desestimació presumpta. 
Amb independència de tot això també podeu presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimeu adient. 
Així mateix, us informo que la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de 
l’acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
12. SOL·LICITUD DE VENALOVIC, SL, DE DEVOLUCIÓ TAXA  I IMPOST 
LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES ALS CARRERS MARAGALL,  29 I 
SANT ENRIC, 6. EXP. OM06-050-X900.  
Antecedents de fet 
 
Primer. En sessió d’ 11 de juny de 2008, la Junta de Govern Local adoptà entre d’altres 
l’acord pel que s’atorgà a la mercantil Venalovic SL, representada per Venus Alonso 
Vicente, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 13 habitatges, 
i garatge en planta soterrània amb 22 places d’aparcament i 16 trasters al carrer 
Maragall, 29, arran de la instrucció i la resolució de l’ expedient administratiu de 
referència OM06-050-X900. 
 
Segon. En sessió de 17 de juny de 2013, la Junta de Govern Local adoptà, entre d’altres, 
l’acord pel que restà assabentada de la renúncia a l’execució de les obres d’enderroc i 
per a la construcció de les obres relacionades en l’epígraf anterior, segons escrit de 
renúncia prèviament presentat pel promotor de les obres 
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Tercer. En data 6 de novembre de 2013, la mercantil de referència presenta al Registre 
municipal de l’Ajuntament l’escrit amb referència d’entrada 11252 pel que sol·licita la 
devolució de l’ import ingressat en la tresoreria municipal arran de l’expedient d’obres 
OM06-050-X900. 
En concret, sol·licita la devolució de 34.829,11€ ingressats en  concepte d’impost de 
construccions, obres i instal·lacions, i de 19.222,17€ en concepte de taxa administrativa 
per la tramitació de la llicència urbanística. 
 
Quart. En data de 26 de novembre de 2013, els Serveis Tècnics Municipals emeten 
informe tècnic pel que es dóna compte que, d’acord amb la inspecció realitzat no s’han 
realitzat les obres emparades en la llicència OM06-050-X900 tantes vegades esmentada. 
 
Fonaments de dret  
 
Primer. Pel que fa a la sol·licitud de devolució  taxa municipal per l’atorgament de la 
llicència urbanística, cal dir que la meritació de la taxa resulta de la prestació d’una 
activitat administrativa en règim de dret públic de competència local que es merita quan 
es presenta la sol·licitud que inicia l’actuació o l’expedient,  segons preveu l’article 26.1 
lletra b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
 
En el benentès que efectivament la llicència urbanística sol·licitada per l’interessat fou 
finalment atorgada, es desprèn que s’ha desenvolupat l’activitat municipal, tant tècnica 
com administrativa tendent a l’atorgament de la llicència i que, sobre aquesta base, es 
donen els pressupòsits del fet imposable de la taxa prevista en l’ordenança fiscal 
número 6. 
 
Per tot això cal concloure que la devolució de la taxa urbanística en les circumstàncies 
exposades no es troba ni  contemplat en les ordenances fiscals M¡municipals, ni així a  
“sensu contrari” en el que preveu el TRLRHL en el seu  article 27.3 que estableix la 
possibilitat de retornar l’ import de la taxa si no s’hagués prestat l’activitat 
administrativa. 
 
En aquests termes, destacar la  línia jurisprudencial establerta arran de la sentència de la 
Sala tercera del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 2010 que ve a ratificar aquest 
posicionament, segons es transcriu en part : << (...)  desde un punto de vista tributario , 
lo mismo da que el servicio o actividad prestado por la Administración municipal 
termine en un acto de concesión de la licencia como en un acto declarativo de que el 
proyecto no es conforme con los Planes, Normas u Ordenanzas aplicables. Debe 
concluirse, por tanto, que el gravamen de la tasa lo es en función de la actividad 
administrativa realizada, debiendo ser satisfecha incluso en los casos de denegación de 
la licencia porque la tasa por la tramitación de licencias urbanísticas no puede ser 
considerado como un tributo de resultado, que sólo se devenga cuando la resolución 
administrativa que recaiga sea estimatoria del otorgamiento de licencia solicitado.>> 
 
Es conclou per tant, que efectuada l’activitat administrativa de control i verificació de la 
conformitat de l’obra amb l’ordenament jurídic vigent, meritada i abonada la liquidació 
de la taxa que li correspon, no procedeix la devolució.  
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Segon.  Pel que fa a l’ impost  sobre construccions, instal·lacions i obres, d’un import de 
34.829,11€,   i d’allò establert en l’article primer  de l’Ordenança fiscal núm. 21 segons 
la qual es  condiciona la constitució del fet imposable a la realització efectiva de 
qualsevol construcció,  procedeix l’anulació de la liquidació de l’ impost, en el benentès 
que tal i com consta en els informes tècnics municipals que consten en l’expedient, no 
es van arribar a iniciar les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres 
amb 13 habitatges, i garatge en planta soterrània amb 22 places d’aparcament i 16 
trasters al carrer Maragall, 29 segons llicència urbanística atorgada per Junta.  
 
Tercer. És la Junta l’òrgan competent per l’adopció de la proposta d’acord que es 
formula, en base a les competències delegades per l’alcalde de la corporació en matèria 
de llicències urbanístiques, article 21.1 lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases 
de règim local, segons ve establert en l’apartat primer epígraf 4.b) de la part dispositiva 
de la  Resolució d’alcaldia, d’ 11 de juny. 
 
Quart. A la vista dels antecedents de fet i de dret exposats, procedeix estimar la 
sol·licitud formulada pel que fa a la devolució de l’impost però no així sobre la 
devolució de la taxa administrativa.  
 
En la instrucció del procediment cal atendre les disposicions generals establertes en la 
Llei 30/1992,de 26 de novembre, del procediment administratiu i del règim jurídic 
comú de les administracions públiques (LRJPAC).  
 
En concret, al respecte de la instrucció del procediment, cal  informar que l’article 84.4 
de la Llei 30/1992,de 26 de novembre eximeix l’òrgan competent d’atorgar un tràmit 
d’audiència prèvia a la resolució del procediment en tant que no figurin en el 
procediment, ni siguin tinguts en compte en la resolució, altres fets ni altres al·legacions 
i proves que les adduïdes per l’interessat. 
 
En tant que, efectivament, no consta en el present procediment altres dades, justificants, 
documents o proves que les pròpies aportades per l’interessat, procedeix proposar la 
resolució del mateix en els termes que es dirà. 
 
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, els  
informes tècnics i jurídics emesos, en exercici de les competències que atribueix 
l’article 21.1. lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, s’acorda: 
 
Primer.  Estimar, pels motius establerts en la part expositiva del present acord, la 
devolució a la mercantil Venalovic SL  d’un import de 34.829,11€, que fou abonat  en 
la tresoreria municipal en concepte d’impost de construccions, instal·lacions i obres, en 
referència amb  l’expedient administratiu OM06-050-X900 de les obres no executades 
del carrer Maragall, 29. 
  
Segon. Desestimar, pels motius establerts en la part expositiva del present acord, la 
devolució a la mercantil Venalovic SL  d’un import de 19.222,17€ en concepte de taxa 
administrativa per la tramitació de la llicència urbanística referida en l’epígraf anterior. 
 
Tercer. Notificar el present acord a la mercantil Venalovic SL. 
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Quart. Donar trasllat del present acord al Departament d’Intervenció d’aquesta 
corporació als efectes que procedeixi a dur a terme els tràmits administratius que 
corresponguin per garantir l’efectivitat d’allò adoptat. 
 
Cinquè.  Contra el present acte administratiu, amb caràcter preceptiu i previ al recurs 
contenciós administratiu, l’interessat podrà interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan municipal que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des l'endemà 
de la notificació de l’acord, en la forma i amb les condicions establertes a l'article 14.2 
del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals per remissió de l’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local. Transcorregut un mes des de la presentació del recurs, sense que hagi rebut 
la notificació de la resolució expressa, s'entendrà desestimat per silenci. Llavors, en el 
termini de 6 mesos, a comptar des  del dia següent a aquest en què s'entén desestimat 
per silenci el recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant els jutjats contenciosos de Barcelona. 
La interposició del recurs no suspendrà l'execució de l'acte objecte d'impugnació, 
inclosa la recaptació de quotes i drets liquidats, interessos i recàrrecs, llevat que se 
sol·liciti i s’obtingui expressament la suspensió. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió, de tot el 
que jo com a secretari accidental certifico. 
 

El secretari accidental    L’alcalde                                               
 
 
 
 
  
             Carles Casellas Ayén     Juan Parralejo Aragoneses                              
 
 


